
Poistenie ochrany práv 
Príklady z praxe - príbeh č.5. 

___________________________________________________________________________ 

Bloková pokuta. 

 
O tom, že blok na pokutu nezaplatenú na mieste sa považuje za vykonateľné rozhodnutie, 

proti ktorému sa nemožno odvolať, bol pravdepodobne poučený každý motorista 
 
Na  našu spoločnosť sa obrátil klient, ktorý s tvrdením polície, že porušil jedno z ustanovení  

Zákona o premávke na pozemných komunikáciách, zjavne nesúhlasil. Nebol si vedomý spáchania 
priestupku, ba čo viac, bol si istý, že priestupok nespáchal. Svoj nesúhlas vyjadril aj na bloku, ktorý 
mu príslušník PZ vydal, a to veľmi jednoducho: 
K  svojmu podpisu uviedol „nesúhlasím“. Blok 
bol teda vydaný a  klientom podpísaný, aj  keď 
v  danom prípade mala byť vec postúpená na 
prejednanie  v neskrátenom konaní.  

Ale nielen  policajt, ale aj náš klient 
pochybil. Blok nemal vôbec prevziať. Ale prevzal 
a prevzatie podpísal. Na prvý pohľad sa poistná 
udalosť javila neriešiteľná. 

Pri podpísanom bloku je najrozumnejšie 
klienta len poučiť o tom, aby stihol úhradu 
v  lehote splatnosti. Ale slovkom „nesúhlasím“ 
uvedeným pri podpise na bloku klient predsa len, aj keď nesprávnou formou, vyjadril, že ochota 
zaplatiť pokutu u neho v čase vydania bloku nebola. A tá je jednou z podmienok uloženia  pokuty  v 
blokovom konaní. 

Čo s  tým? Odvolať sa nedalo. Právnik našej poisťovne právnej ochrany podal návrh na 
obnovu konania. Ide o mimoriadny opravný prostriedok podľa § 62 Správneho poriadku, ktorý 
správne orgány v prípade priestupkov povoľujú len výnimočne. Obnova sa nariaďuje len z dôvodov 
uvedených zákonom. Šanca, že k obnove konania dôjde, je vo všeobecnosti vždy malá. Návrh bol 
odôvodnený splnením podmienky v zmysle § 62 ods. 1 písm. c/ - nesprávnym postupom správneho 
orgánu,  konkrétne nesplnením jednej  z podmienok  blokového konania, čím   sa nášmu klientovi 
odňala možnosť zúčastniť sa na  konaní /neskrátenom/,  čo mohlo mať podstatný vplyv na 
rozhodnutie o priestupku.  

O niekoľko dní Odbor dopravnej polície oznámil, že predmetný blok zrušuje a vec  nášho 
klienta sa bude prejednávať v neskrátenom, správnom konaní. Obnova konania bola tým povolená 
a klient bude mať možnosť sa k priestupku opätovne vyjadriť. Či už sám alebo   prostredníctvom 
právneho zástupcu, ktorého  mu z  titulu poistenia právnej ochrany zabezpečí a hradí naša 
spoločnosť. 

Vzhľadom na skutočnosť, že klient do dnešného dňa  predvolanie  na konanie nedostal,  je 
dosť možné, že správny orgán rozhodne o odložení  veci alebo zastavení 
konania.  V oboch prípadoch to bude pre klienta výhra. 

Každopádne, blok na pokutu vo výške 70 Eur môže  do koša 
vyhodiť už teraz

Veru, niekedy byť v práve nestačí.  
______________________________________________________________________  
Tento príbeh je autentický. Je to skutočná poistná udalosť riešená bývalou D.A.S. Rechtsschutz AG - poisťovňa právnej 
ochrany pobočka poisťovne z iného členského štátu.


